
Mijn wens is om de ernstig zieke kinderen van Villa Expert Care in Waalre de
geluksmomentjes te geven die zij verdienen. Wil jij dat ook? Help ons dan mee om te sparen
voor een Tovertafel!

Ik ben Els, de mama van Sam. Sam is een heel lief jongetje wat helaas de pech had om ziek
geboren te worden. Op het begin leek dit alles nog te overzien. Sam had een open
gehemelte en kon niet zelfstandig drinken. Hij kreeg sondevoeding en moest met hulp van de
logopedist leren drinken uit de fles. Later zou een operatie volgen om het gehemelte te
sluiten. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Drinken uit de fles was een grote strijd,
Sam werd hier niet gelukkig van en verslikte zich vaak. Sam bleek ook luchtwegproblemen te
hebben waardoor de operatie uitgesteld moest worden tot wanneer Sam sterker was, het
moest precies op het juiste moment gebeuren. Na een aantal maanden van aanmodderen
volgde uit genetisch onderzoek de uitslag dat Sam een zeer zeldzame chromosomen
afwijking had waarmee het onzeker werd hoe de toekomst eruit zou gaan zien? Maar Sam en
ik gingen er samen voor en wat er ook op ons pad zou gaan komen; met z’n tweetjes zou het
ons wel gaan lukken. Sam ontwikkelde zich op zijn eigen tempo en ook al was dat wat
langzamer, hij was blij, nieuwsgierig en met helemaal niks al dolgelukkig. Als mama kun je
dan niks anders dan trots zijn! Er volgden vele ziekenhuisopnames en een aantal spannende
operaties, maar Sam deed het zo goed. Met de hulp van diverse instanties probeerden we zo
goed als kwaad dat het kon ons leven op te pakken. Totdat het moment kwam, dat ik en
iedereen die voor Sam zorgden het niet aan zagen komen, dat Sam tot mijn grote verdriet
overleed aan onverwachte complicaties. Sam is ruim 2.5 jaar mogen worden…

Waar heb ik jullie hulp voor nodig?
Een week voor Sam zijn overlijden heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met de Tovertafel.
Je zag Sam hiervan genieten. Het was bijzonder om te zien hoe hij hierop reageerde. Voor mij
was het een magisch moment. Dit is wat ik andere kwetsbare kinderen ook gun. Mijn wens is
dat er bij Villa Expert Care in Waalre een Tovertafel gaat komen. Sam is hier 2 jaar in zorg
geweest en het werd uiteindelijk ons 2e thuis. De Villa biedt intensieve kinderverpleging aan
ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. Kwaliteit van leven is extra belangrijk voor deze
kinderen. De kinderen die naar de Villa komen kunnen dan allemaal op hun eigen niveau
gaan genieten van de Tovertafel. Snoezelen of actief samen een spelletje spelen, de
Tovertafel heeft het allemaal! De kinderen worden er blij van en het is een aangename
afleiding van het ziek zijn. Wij hebben samen met een aantal kinderen bij de Villa al een
demonstratie gehad van de Tovertafel. Hierbij zie je heel duidelijk dat dit voor ieder kind kan
aansluiten op zijn/haar ontwikkeling. Na deze demo zijn we alleen maar nog enthousiaster
geworden. We hebben al een aantal hele mooie donaties van familie en vrienden mogen
ontvangen. Ook verpleegkundig student van de Villa Jacky heeft een prachtige bijdrage
gedaan. Helaas hebben we het volledige bedrag van € 8.100 nog niet bij elkaar. Er ontbreekt
nog € 5.200. Wie helpt er mee om ons doel te bereiken en het resterende bedrag bij elkaar
te krijgen?

Wat is een Tovertafel nu eigenlijk?
Deze zorginnovatie maakt bewezen impact op de kwaliteit van leven van kinderen met een
ontwikkelingsachterstand. De Tovertafel spellen bestaan uit interactieve lichtprojecties die
betekenis spelen bevordert en de kwaliteit van leven bevordert. De spellen worden
ontwikkeld in nauwe samenwerking met cliënten, familieleden, zorgmedewerkers en



begeleiders door middel van co-design. Er zijn foto’s gemaakt tijdens de demo voor diegene
die het speciale effect op de kinderen met eigen ogen wil zien (uiteraard met toestemming
van de ouders van deze kinderen).

Je kunt ons helpen door een donatie te doen. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is welkom!

We hopen op jullie steun; familie, vrienden, collega’s, kennissen en iedereen die de
bijzondere kinderen die bij Villa Expert Care Waalre komen een warm hart toedraagt.

Het zou geweldig zijn als deze actie zoveel mogelijk gedeeld wordt op Social Media en met de
mensen om je heen. Des te groter is de kans dat we dit toch wel grote bedrag bij elkaar
kunnen krijgen en dat de Tovertafel de kinderen tijdens de donkere dagen van de komende
herfst en winter veel lichtpuntjes mag brengen. Ik wil jullie namens alle lieve kinderen die
naar de Villa komen alvast HARTELIJK danken voor het delen van deze actie en jullie hulp!

Lieve groetjes,

Els
Mama van Sam*


